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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAMME 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelors programme 

 

Мамандық 5B030100 – «Құқықтану» 

Специальность  5B030100 – «Юриспруденция» 

Specialty 5B030100  - «Jurisprudence» 

 

 

Стандартный срок обучения: 4 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года 

Standard period of study: 4 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :  4 жыл  

Периодичность пересмотра: 4 года  

Review frequency:  4 years 

 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree: құқық бакалавры/бакалавр права/bachelor of law 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

The Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы / 

Область применения  /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы заңгерлерді, ұйымдардың штаттық заңгерлерін, 

судьяларды, прокуратура қызметкерлерін, адвокаттарды, нотариустарды, сот 

орындаушыларды, өзге де құқық саласындағы кәсіби мамандарды даярлауға 

бағыттлаған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки юристов, штатных 

юристов организаций, судей, работников прокуратуры, адвокатов, нотариусов, 

судебных исполнителей, других специалистов-профессионалов в области права. 

The educational program is designed to train lawyers, prosecutors, full-time lawyers 

of organizations, judges, lawyers, notaries, bailiffs, other professional professionals in 

the field of law. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы / Код и 

наименование образовательной 

программы  / The code and name 

of education program 

5B030100 – «Құқықтану» 

5В030100 – «Юриспруденция» 

5B030100  - «Jurisprudence» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы / Нормативно-

правовое обеспечение  / The 

regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. «Білім беру туралы» Заңы; ЖББ 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (23.08.2012, № 1080); ЖОО ҮОЖ 

(16.08.2013 ж.); Ұлттық біліктілік шеңбері, Білім және ғылым министрлігінің 

нормативтік-әдістемелік құжаттары. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г.; ГОСО высшего 

образования РК (23.08.2012, № 1080); ТУП от 16.08.2013 г.; Национальные 

рамки квалификаций, нормативные методические документы МОН РК. 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 27.07.2007.; State Standard of 

Higher Education of the Republic of Kazakhstan (23.08.2012, № 1080); Model 

educational plans (16.08.2013 ж.); National Qualifications Framework, normative 

methodological documents of the Ministry of Education and Science. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Profile map of education program  

ББ мақсаты: 

Цель ОП: 

Objective of EP: 

Болашақ заңгерлердің еңбек нарығы, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды белгілейді. 

Предназначена для формирования профессиональных компетенций у будущих 

юристов в области права и законодательства в соответствии с требованиями 

рынка труда и работодателей. 

It is designed to form professional competencies for future lawyers in the field of law 

and legislation in accordance with the requirements of the labor market and 

employers. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы / Концепция 

образовательной программы  / 

The concept of education program 

Білім беруде құзыреттілік тәсілді іске асыруға, болашақ заңгерлердің кәсіби 

және әлеуметтік құзіреттіліктерін дамытуға бағытталған, мазмұнының 

тәжірибелік бағыттылығымен күшейтілген. 

Ориентирована на  реализацию компетентностного подхода в обучении, 

направлена на развитие и становление профессиональных и социальных 

компетенций у будущих юристов, усилена практической направленностью 

содержания. 

It is focused on the implementation of the competence approach in training, is aimed 

at the development and development of professional and social competencies of 

future lawyers, is strengthened by the practical focus of the content. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Квалификационная характеристика выпускника  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень:: 

Awarded degree: 

Құқық бакалавры 

Бакалавр  права 

Bachelor of law  

Маманның лауазымдарының 

тізімі / Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Құқық бакалавры кәсіби қызметінің саласы мынаны қамтиды: 

- заңгер (юрисконсульт, адвокат, интеллектуалдық меншік мәселелері бойынша 

аналитик, нотариус, медиатор, патентовед, жеке/мемлекеттік сот орындаушы, 

заңгердің көмекшісі). 
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- судья (судья, арбитр); 

- мемлекеттік органдарда заңгер; 

- білім беру мекемелерінде оқытушы. 

Область профессиональной деятельности бакалавра права включает: 

- юрист (юрисконсульт, адвокат, аналитик по вопросам интеллектуальной 

собственности, нотариус, медиатор, патентовед, частный/государственный 

судебный исполнитель, помощник юриста). 

- судья (судья, арбитр); 

- юрист в государственных органах; 

- преподаватели в образовательных учреждениях. 

The field of professional activity of bachelor of law includes: 

- lawyer (legal adviser, lawyer, intellectual property analyst, notary, mediator, patent 

attorney, private/public bailiff, assistant lawyer); 

- the judge (judge, arbitrator); 

- lawyer in state public authority; 

- teachers in educational institutions. 

Кәсіби қызмет саласы / Область 

профессиональной деятельности 

/ The area of professional activity 

- Заңгерлік кеңестер;  

- авторлық және патенттік құқық бойынша кеңестер;  

- құқықтық құжаттарды ресімдеу;  

- сот және өзге де құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделері бойынша 

өкілдік ету;  

- азаматтық, қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізу;  

- адвокаттық қызмет;  

- нотариаттық қызмет;  

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру. 

- Юридические консультации; 

- авторское и патентное право;  

- составление юридических документов;  

- представление интересов клиентов в судебных и иных правоохранительных 

органах;  

- ведение гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

- адвокатская деятельность;  

- нотариальная деятельность;  

- осуществление предпринимательской деятельности. 

- Lawyer consulting; 

- copyright and patent law; 

- drawing up of legal documents; 

- representation of clients' interests in judicial and other law enforcement bodies; 

- conducting civil, criminal, administrative legal proceedings; 

- advocacy; 

- notarial activity; 

- implementation of business activities. 

Кәсіби қызмет объектісі / Объект  

профессиональной деятельности 

/ The object of professional activity 

Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, сот, құқық қорғау 

органдары, прокуратура, мемлекеттік органдар, жеке (бастамалық) кәсіпкерлік 

қызмет. 

Коммерческие и некоммерческие организации, судебные, правоохранительные 

органы, прокуратура, государственные органы, собственная (инициативная) 

предпринимательская деятельность. 

Commercial and non-commercial organizations, judicial, law enforcement agencies, 

prosecutors, state bodies, own (initiative) entrepreneurial activity. 

Кәсіби қызмет функциялары / 

Функции  профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

1. Құқық шығармашылық қызметі: ресми функциялар шеңберінде шешімдерді 

негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық нормаларды іске асыруға 

байланысты іс-шаралар, құқықтық құжаттарды ресімдеу; 

2. Құқық қорғау қызметі: заңдылықты, тәртіп сақтауды, жеке тұлғаның, 

қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қоғамдық тәртіпті 

қорғау; құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, оларлды анықтау 

және тергеу; жеке, мемлекеттік және өзге де меншік нысандарын қорғау; 

3. Сараптамалық-кеңес беру қызметі: заңгерлік кеңес беру, құжаттардың 

құқықтық сараптамасын жүзеге асыру. 

1. Нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов и  

подготовка к их реализации; 
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2. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных функций решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм, составление юридических документов; 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной и иной форм собственности; 

3. Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 

права, осуществление правовой экспертизы документов. 

1. Norm-setting activity: development of normative legal acts and preparation for 

their implementation; 

2. Enforcement activities: justification and adoption of decisions within the limits of 

official functions, as well as actions related to the implementation of legal norms, 

drafting legal documents; 

3. Law enforcement: ensuring the rule of law, security of the individual, society and 

the state; protection of public order; prevention, suppression, detection, disclosure and 

investigation of offenses; protection of private, state and other forms of ownership; 

Expert advisory activity: legal advice, legal expertise of documents. 
Кәсіби қызмет түрлері / Виды 

профессиональной деятельности 

/ Types of professional activity 

Құқық шығармашылық, құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру 

қызметі. 

Нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная деятельность. 

Norm-making, law applicable, law enforcement, expert-consulting activities. 
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2 Карта/профиль компетенций 

Профессиональные компетенции (ПК)  Результат обучения (единицы ПК)  
Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций)  

КҚ
А
Құқық шығармашылық, құқық қолдану, 

құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру 

саласындағы құзыреттілік, оның ішінде: 

Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатысу мүмкіндігі; құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде кәсіптік қызметті жүзеге асыру; өзге 

де субъектілердің құқықтарын сақтауды 

қамтамасыз ету; шешімдер қабылдауға және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң 

сәйкес заңды іс-қимылдарды жүзеге асыру 

мүмкіндігі. 

НҚА кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі; 

заңды фактілер мен жағдайларды заңды түрде 

дұрыс анықтау; кәсіби деңгейде өкілдік етуге 

және құқық субъектілерінің мүдделерін 

қорғауды қамтамасыз етуге; адамның ар-

намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, адам 

мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеуге және қорғауға қабілеттілік; 

Нормативтік құжаттарды даярлау дағдыларын 

меңгеру; құқықтық мәселелер бойынша кеңес 

беру, құжаттарды құқықтық сараптау; кәсіптік 

қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық 

көрсету. 

ПК
А
Компетенции в сфере нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности, в 

том числе: 

Умение участвовать в разработке нормативных 

правовых актов; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства иными субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством РК. 

Иметь способность применять НПА в 

профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства; юридически грамотно 

А
ПК1 

- құқықтық түсініктерді, анықтамаларды, 

конструкцияларды біледі; 

- құқық және заңнама жүйелерін жақсы біледі; 

- қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудегі шетелдік 

тәжірибені талдай алады; 

- знает юридические понятия, определения, конструкции; 

- ориентируется в системе права и законодательства; 

- анализирует зарубежный опыт правового регулирования 

общественных отношений;  

- knows the legal concepts, definitions, designs; 

- oriented in the system of law and legislation; 

- analyzes foreign experience of legal regulation of public 

relations; 

Мемлекет және құқық теориясы 

Теория государства и права 

Theory of state and law 

 

Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы 

Обычное право казахов 

The customary law of the Kazakhs 

 

Прецеденттік құқық  (ағылшын тілінде) 

Прецедентное право (на английском языке) 

Case law (in English) 

 

Саяси құқықтық ілімдер тарихы 

История правовых и политических учений 

The history of law and political learnings 

 

Қазіргі заманғы  құқықтық жүйе 

Правовые системы современности 

The legal systems of modernity* 

А
ПК2

  

- ҚР Конституциясының нормаларын біледі, оларға 

түсініктеме бере алады; 

- Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес 

шешім қабылдауға және іс-әрекеттер жасауға қабілетті; 

- знает нормы Конституции РК, их толкование; 

- способен принимать решения и совершать действия в 

точном соответствии с Конституцией РК; 

- knows the norms of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, their interpretation; 

- is able to make decisions and perform actions in strict 

accordance with the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan; 

Қазақстан Республикасының  конституциялық  құқығы 

Конституционное право Республики Казахстан 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan 

 

Мемлекеттік басқару: теория және практика 

Государственное управление: теория и практика 

Public Administartion: Theory and Practise 

 

Қазақстан Республиксындағы Конституциялық бақылау 

Конституционный контроль в Республики Казахстан 

Constitutional control in the Republic of Kazakhstan 

 

Мемлекеттік қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі 

Правовой статус государственных служащих 

Legal Status of the State Servants 

А
ПК3

  

- азаматтық-құқықтық түсініктерді, анықтамаларды біледі; 

- азаматтық құқық және азаматтық заңнама жүйелерін 

жақсы біледі; 

- нотариаттық іс-әрекеттер жасауға қабілетті; 

- әлеуметтік қорғау органдарында жұмыс істеуге қабілетті; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды 

меңгерген; 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы  

(жалпы бөлім) 

Гражданское право Республики Казахстан 

(общая часть) 

Civil Law of the RK (General) 

 

Нотариат 

Нотариат 
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представлять и строить защиту интересов 

субъектов права; уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

Владеть навыками подготовки юридических 

документов; консультирования по вопросам 

права, осуществления правовой экспертизы 

документов; правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности. 

PC
А
Competences in the sphere of rule-making, law 

enforcement, law enforcement, expert-consulting 

activity, including:  

Ability to participate in the development of 

regulatory legal acts; To carry out professional 

activity on the basis of developed legal awareness, 

legal thinking and legal culture; to ensure 

compliance with legislation by other subjects of 

law; take decisions and perform legal actions in 

strict accordance with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Have the ability to apply normative legal acts in 

professional activities; it is legally correct to 

qualify legal facts and circumstances; legally 

competently represent and build the protection of 

interests of subjects of law; respect the honor and 

dignity of the individual, respect and protect the 

rights and freedoms of man and citizen; 

To have skills in the preparation of legal 

documents; consulting on legal issues, legal 

expertise of documents; correctly and fully reflect 

the results of professional activities. 

 

- мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды 

құқықтық реттеудің шетелдік тәжірибесін талдауға 

қабілетті; 

- владеет гражданско-правовыми понятиями, 

определениями; 

- ориентируется в системе гражданского права и 

гражданского законодательства; 

- способен совершать нотариальные действия; 

- способен работать в органах социального обеспечения; 

- владеет навыками подготовки юридических документов;  

- анализирует зарубежный опыт правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

- owns civil-legal concepts, definitions; 

- oriented in the system of civil law and civil law; 

- is able to perform notarial actions; 

- able to work in social security bodies; 

- He has skills in the preparation of legal documents; 

- Analyzes foreign experience of legal regulation of property 

and personal non-property relations; 

Notary 

 

Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы 

Право социального обеспечения 

Law of social security 

А
ПК4  

- қылмыстық-құқықтық түсініктерді, анықтамаларды 

біледі; 

- қылмыстық құқық және қылмыстық заңнама жүйелерін 

жақсы меңгерген; 

- заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қабілетті; 

- қоғамдық тәртіпті қорғауға; құқық бұзушылықтардың 

алдын алуға, жолын кесуге, оларлды анықтау және 

тергеуге қабілетті; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдылар; 

- адвокаттық қызметті жүзеге асыру; 

- қылмыстық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің 

шетелдік тәжірибесін талдау; 

- знает уголовно-правовые понятия, определения; 

- ориентируется в системе уголовного права и уголовного 

законодательства; 

- способен обеспечить законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства;  

- способен охранять общественный порядок; осуществлять 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

- навыки подготовки юридических документов;  

- осуществление адвокатской деятельности; 

- анализ зарубежного опыта правового регулирования 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan (the general part) 

 

Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары 

Правоохранительные органы Республики Казахстан 

Law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan 

 

Адвокатура 

Адвокатура 

Advocacy 
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уголовно-правовых отношений;  

- He knows the criminal legal concepts, definitions; 

- oriented in the system of criminal law and criminal law; 

- is able to ensure the legality, law and order, the security of the 

individual, society and the state; 

- able to protect public order; carry out prevention, 

suppression, detection, disclosure and investigation of 

offenses; 

- skills in the preparation of legal documents; 

- implementation of advocacy; 

- analysis of foreign experience of legal regulation of criminal 

legal relations; 

А
ПК5

  

- азаматтық-құқықтық түсініктерді, анықтамаларды біледі; 

- азаматтық құқық және азаматтық заңнама жүйелерін 

жақсы біледі; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды 

меңгерген; 

- мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды 

құқықтық реттеудің шетелдік тәжірибесін талдауға 

қабілетті; 

- владеет гражданско-правовыми понятиями, 

определениями; 

- ориентируется в системе гражданского права и 

гражданского законодательства; 

- владеет навыками подготовки юридических документов;  

- анализирует зарубежный опыт правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

- owns civil-legal concepts, definitions; 

- oriented in the system of civil law and civil law; 

- He has skills in the preparation of legal documents; 

- Analyzes foreign experience of legal regulation of property 

and personal non-property relations; 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть) 

Civil law of the Republic of Kazakhstan   (special part) 

 

Міндеттемелік құқық 

Обязательственное право 

Law of obligations 

 

Мұрагерлік құқық 

Наследственноеправо 

Inheritance law 

 

Шарттық құқық 

Договорное право 

Contract law 

 

Тұрғын үй құқығы 

Жилищное право 

Housing law 

 

Жылжымайтын мүлікті құқықтық реттеу 

Правовое регулирование недвижимого имущества 

Legal adjusting of the real estate 

 

Заңды тұлғалардың құқықтық жағдайы 

Правовое положение юридических лиц 

Legal status of legal entities 

А
ПК6

  

- қылмыстық-құқықтық түсініктерді, анықтамаларды 

біледі; 

- қылмыстық құқық және қылмыстық заңнама жүйелерін 

жақсы меңгерген; 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть)                                                   

Criminal law of the Republic of Kazakhstan   (special part) 

 

Жазаны тағайындаудың теориясы мен практикасы 

Теория и практика назначения наказания 
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- заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қабілетті; 

- қоғамдық тәртіпті қорғауға; құқық бұзушылықтардың 

алдын алуға, жолын кесуге, оларлды анықтау және 

тергеуге қабілетті; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдылар; 

- адвокаттық қызметті жүзеге асыру; 

- қылмыстық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің 

шетелдік тәжірибесін талдау; 

- знает уголовно-правовые понятия, определения; 

- ориентируется в системе уголовного права и уголовного 

законодательства; 

- способен обеспечить законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства;  

- способен охранять общественный порядок; осуществлять 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

- навыки подготовки юридических документов;  

- осуществление адвокатской деятельности; 

- анализ зарубежного опыта правового регулирования 

уголовно-правовых отношений;  

- He knows the criminal legal concepts, definitions; 

- oriented in the system of criminal law and criminal law; 

- is able to ensure the legality, law and order, the security of the 

individual, society and the state; 

- able to protect public order; carry out prevention, 

suppression, detection, disclosure and investigation of 

offenses; 

- skills in the preparation of legal documents; 

- implementation of advocacy; 

- analysis of foreign experience of legal regulation of criminal 

legal relations; 

Theory and practice of purpose of punishment 

 

Қылмыстарды саралаудың мәселелері 

Проблемы квалификации преступлений 

Problems of qualification of crimes 

 

А
ПК7 

- сотта және өзге да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов;  

Қазақстан Республикасының aзаматтық  процессуалдық  құқығы 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан   

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan 

 

Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

The obligations arising owing to infliction of harm 

 

Еңбек процедурлық-процессуалдық құқық 

Трудовое процедурно-процессуальное право 

Labor Procedural and Procedural Law  
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- representation in court and other law enforcement bodies; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

А
ПК8 

- неке және отбасы туралы заңнама бойынша кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудегі шетелдік 

тәжірибені талдау; 

- консультирование по вопросам брачно-семейного 

законодательства; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов;  

- анализ зарубежного опыта правового регулирования 

общественных отношений; 

- counseling on marriage and family law; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- analysis of foreign experience in the legal regulation of public 

relations; 

Отбасы құқығы 

Семейное право* 

Family law 

 

Халықаралық жария құқық 

Международное публичное право 

International public law 

 

Халықаралық жеке құқық 

Международное частное право 

International private law 

КҚ
А
Құқық шығармашылық, құқық қолдану, 

құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру 

саласындағы құзыреттілік, оның ішінде: 

Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатысу мүмкіндігі; құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде кәсіптік қызметті жүзеге асыру; өзге 

де субъектілердің құқықтарын сақтауды 

қамтамасыз ету; шешімдер қабылдауға және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң 

сәйкес заңды іс-қимылдарды жүзеге асыру 

мүмкіндігі. 

НҚА кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі; 

заңды фактілер мен жағдайларды заңды түрде 

дұрыс анықтау; кәсіби деңгейде өкілдік етуге 

және құқық субъектілерінің мүдделерін 

қорғауды қамтамасыз етуге; адамның ар-

намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, адам 

мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеуге және қорғауға қабілеттілік; 

Нормативтік құжаттарды даярлау дағдыларын 

меңгеру; құқықтық мәселелер бойынша кеңес 

беру, құжаттарды құқықтық сараптау; кәсіптік 

қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық 

көрсету. 

B
ПК1

  

- құқықтық түсініктерді, анықтамаларды білу; 

- Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 

тарихын жақсы білу; 

- қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудегі шетелдік 

тәжірибені талдау; 

- знание юридических понятий, определений; 

- умение ориентироваться в истории государства и права 

Республики Казахстан; 

- анализ зарубежного опыта правового регулирования 

общественных отношений; 

 

- knowledge of legal concepts, definitions, designs; 

- ability to navigate in the history of the state and law of the 

Republic of Kazakhstan; 

- analysis of foreign experience in the legal regulation of public 

relations; 

Рим құқығы 

Римское право 

Roman law 

 

Қазақстан Республикасының  мемлекет және құқық тарихы 

История государства и права Республики Казахстан 

History of State and Law of the Republic of Kazakhstan 

 

 B
ПК2

  

- мемлекеттік органдардағы қызмет; 

- құқық қорғау органдарындағы қызмет; 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

туралы кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 
- деятельность в государственных органах; 

Әкімшілік құқық 

Административное право *                                                                             

Administrative Law 

 

Әкімшілік юстиция 

Административная юстиция 

Administrative justice 
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ПК
А
Компетенции в сфере нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности, в 

том числе: 

Умение участвовать в разработке нормативных 

правовых актов; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства иными субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством РК. 

Иметь способность применять НПА в 

профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства; юридически грамотно 

представлять и строить защиту интересов 

субъектов права; уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

Владеть навыками подготовки юридических 

документов; консультирования по вопросам 

права, осуществления правовой экспертизы 

документов; правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности. 

формирование и развитие коммуникативных 

навыков, достижение риторической 

грамотности будущих специалистов в области 

права. 

PC
А
Competences in the sphere of rule-making, law 

enforcement, law enforcement, expert-consulting 

activity, including:  

Ability to participate in the development of 

regulatory legal acts; To carry out professional 

activity on the basis of developed legal awareness, 

legal thinking and legal culture; to ensure 

compliance with legislation by other subjects of 

law; take decisions and perform legal actions in 

strict accordance with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Have the ability to apply normative legal acts in 

- деятельность в правоохранительных органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов;  

- activity in state bodies; 

- activity in law enforcement bodies; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

Әкімшілік жауапкершілік   

Административная ответственность   

Administrative Responsibility   

 

Қазақстан Республикасының және шет елдердің сайлау құқығы 

Избирательное право Республики Казахстан  и зарубежных стран 

The right to vote of Republic of Kazakhstan  and foreign countries 

 

 

B
ПК3

  

- сотта және өзге да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- қоғамдық тәртіпті қорғау; құқық бұзушылықтардың 

алдын алу, жолын кесу, оларлды анықтау және тергеу; 

-құқықтық риторика тұжырымдамасы, риториканың негізгі 

заңдары сөйлеу эффектілері ғылымы және қарым-

қатынасты үйлестіру; 

логикалық ойлау дағдылары және ақылды негіздер. 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

-понятие правовой риторики, основные законы риторики 

как науки о речевом воздействии и гармонизации 

общения, риторический канон и судебное красноречие, 

 риторические приемы, особенности делового общения. 

-навыками логического мышления и обоснованной 

аргументации.  

- representation in court and other law enforcement bodies; - 

advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық құқығы 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Criminal procedural law of the Republic of Kazakhstan 

 

Криминалистика 

Криминалистика  

Criminalistics 

 

Соттық риторика 

                 Судебная риторика 

                Judicial rhetoric 

 

                 Логика 

                 Логика 

                  Logics 
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professional activities; it is legally correct to 

qualify legal facts and circumstances; legally 

competently represent and build the protection of 

interests of subjects of law; respect the honor and 

dignity of the individual, respect and protect the 

rights and freedoms of man and citizen; 

To have skills in the preparation of legal 

documents; consulting on legal issues, legal 

expertise of documents; correctly and fully reflect 

the results of professional activities. 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- ensuring the rule of law, security of the individual, society 

and the state; 

- protection of public order; prevention, suppression, detection, 

disclosure and investigation of offenses; 

the concept of legal rhetoric, the basic laws of rhetoric as a 

science of speech effects and harmonization of communication, 

a rhetorical canon and judicial rhetoric; 

skills of logical thinking and reasonable reasoning. 

B
ПК4 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

туралы кеңес беру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

- сотта және басқа да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

 - консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- own (initiative) entrepreneurial activity; 

- representation in court and other law enforcement bodies; 

- possession of skills in the preparation of legal documents;  

ҚР кәсіпкерлік құқығы 

Предпринимательское право РК 

Enterprise right of RK* 

Республикасының тұтынушылар құқығы 

Потребительское  право Республики Казахстан                                                  

Consumer Law of the Republic of Kazakhstan 

 

Ақпараттық құқық 

Информационное право 

Information law 

 

Интеллектуалдық меншік құқығы 

Право интеллектуальной собственности 

Intellectual Property Law 

 

Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету (С тобы) 

Правовое обеспечение бизнеса (группа С) 

Legalbusinessoftware) (group C) 

 

Бизнес жаңғыруының құқықтық негіздері (С тобы) 

Правовые основы модернизации бизнеса (группа С) 

Legal basis for business modernization) (group C) 

 

Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау  

нысандары мен тәсілдері 

Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательства 

Forms and methods of protection of rights for business entities 

B
ПК5 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

туралы кеңес беру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

- сотта және басқа да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

 - консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

ҚР Қаржы құқығы 

Финансовое право РК 

Financial and Law 

 

Инвестициялық құқық 

Инвестиционное право 

Investment law 

 

Корпоративтік құқық 
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юридических лиц;  

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- own (initiative) entrepreneurial activity; 

- representation in court and other law enforcement bodies; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

Корпоративное право 

Corporate law 

 

Биржалық құқық 

Биржевое право 

rules of the exchange 

B
ПК6 

- сотта және өзге да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- қоғамдық тәртіпті қорғау; құқық бұзушылықтардың 

алдын алу, жолын кесу, оларлды анықтау және тергеу; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- representation in court and other law enforcement bodies; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- ensuring the rule of law, security of the individual, society 

and the state; 

- protection of public order; prevention, suppression, detection, 

disclosure and investigation of offenses; 

Криминология 

Криминология 

Criminology* 

 

Әйелдер қылмыстылығы 

Женская преступность 

Female crime 

 

Сот сараптамасы 

Судебная экспертология 

The judicial expertology 

 

Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау 

Прокурорский надзор в Республике Казахстан 

Prosecutor  supervision in the Republic of Kazakhstan 

 

Уголовная политика и национальная безопасность 

Қылмыстық саясат және ұлттық қауіпсіздік 

Criminal policy and national security 

B
ПК7

  

- сотта және өзге да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

Азаматтық-процессуалдық құжаттарды құрастыру бойынша практикум 

Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов                                  

Practical work on drafting of civil-judicial documents 
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- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

- жеке сот орындаушысының жұмысын жүргізу дағдысы; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- навыки ведения работы частного судебного исполнителя; 

- representation in court and other law enforcement bodies; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- own (initiative) entrepreneurial activity; 

- skills of conducting the work of a private bailiff; 

 

Медиация негіздері 

Основы медиации 

Fundamental Mediation 

 

Атқарушылық өндірістің негіздері 

Основы исполнительного производства 

Bases of executive production 

 

Азаматтық-құқықтық дауларды соттан тыс шешу 

Внесудебное разрешение гражданско-правовых споров 

Extra-judicial resolution of  Civil Law Disputes 

КҚ
А
 Құқық шығармашылық, құқық қолдану, 

құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру 

саласындағы құзыреттілік, оның ішінде: 

Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатысу мүмкіндігі; құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде кәсіптік қызметті жүзеге асыру; өзге де 

субъектілердің құқықтарын сақтауды қамтамасыз 

ету; шешімдер қабылдауға және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес 

заңды іс-қимылдарды жүзеге асыру мүмкіндігі. 

НҚА кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі; заңды 

фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс 

анықтау; кәсіби деңгейде өкілдік етуге және 

құқық субъектілерінің мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз етуге; адамның ар-намысы мен 

қадір-қасиетін құрметтеуге, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабілеттілік; 

Нормативтік құжаттарды даярлау дағдыларын 

меңгеру; құқықтық мәселелер бойынша кеңес 

беру, құжаттарды құқықтық сараптау; кәсіптік 

қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық 

көрсету. 

- басқарушылық, ұйымдастырушылық, сараптамалық-

талдамалық жұмыстың дағдылары; 

- ұжымда жұмыс істеуге қабілетті; 

- өзін-өзі дамытуға, өз дағдыларын және кәсіби деңгейін 

жетілдіруге қабілетті; 

- болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын 

түсінеді, кәсіби қызметті жүргізуге ынтасы бар; 

- алынған теориялық білімдерді шоғырландырған, 

тереңдеткен және жүйелеген; 

- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеудің 

практикалық дағдылары қалыптасқан; 

- ақпарат алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын меңгерген; 

- заңды жағдайды шешу үшін қажетті ақпаратты жинауға, 

талдауға және өңдеуге қабілетті; 

- отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана 

отырып, қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау және 

аналитикалық есеп дайындауға қабілетті; 

- заңи кеңес беруге қабілетті; 

- навыки управленческой, организаторской, экспертно-

аналитической работы; 

- способен работать в коллективе; 

- способен к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- осознает социальную значимость своей будущей 

Оқу практикасы 
Учебная практика 
Educational internship 

 

Өндірістік практика 
Производственная практика 
Industrial externship 

 

Дипломалды практика 
Преддипломная практика 
Pre-diploma work internship 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по специальности 
State examination in a speciality 

 

Дипломдық жобаны жазу және қорғау 
Написание и защита дипломного проекта 
Writing and defense of Bachelor degree diploma project 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по специальности 
State examination in a speciality 
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ПКА Компетенции в сфере нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности, в 

том числе: 

Умение участвовать в разработке нормативных 

правовых актов; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства иными субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством РК. 

Иметь способность применять НПА в 

профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать юридические факты 

и обстоятельства; юридически грамотно 

представлять и строить защиту интересов 

субъектов права; уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

Владеть навыками подготовки юридических 

документов; консультирования по вопросам 

права, осуществления правовой экспертизы 

документов; правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности. 

PC
А
Competences in the sphere of rule-making, law 

enforcement, law enforcement, expert-consulting 

activity, including:  

Ability to participate in the development of 

regulatory legal acts; To carry out professional 

activity on the basis of developed legal awareness, 

legal thinking and legal culture; to ensure 

compliance with legislation by other subjects of law; 

take decisions and perform legal actions in strict 

accordance with the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Have the ability to apply normative legal acts in 

professional activities; it is legally correct to qualify 

legal facts and circumstances; legally competently 

represent and build the protection of interests of 

subjects of law; respect the honor and dignity of the 

individual, respect and protect the rights and 

freedoms of man and citizen; 

To have skills in the preparation of legal documents; 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- закреплены, углублены и систематизированы полученные 

теоретические знания; 

- сформированы практические навыки работы с 

нормативными правовыми актами; 

- владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения юридической ситуации;  

- способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить аналитический отчет; 

- способен дать юридическую консультацию; 

- skills of managerial, organizational, expert-analytical work; 

- able to work in a team; 

- is capable of self-development, upgrading his skills and 

skills; 

- aware of the social importance of his future profession, has a 

high motivation to perform professional activities; 

- the received theoretical knowledge is fixed, deepened and 

systematized; 

- Practical skills of working with normative legal acts have 

been formed; 

- owns the basic methods, methods and means of obtaining, 

storing, processing information; 

- is capable of collecting, analyzing and processing data 

necessary to solve a legal situation; 

- is able, using domestic and foreign sources of information, to 

collect the necessary data, analyze them and prepare an 

analytical report; 

- able to give legal advice. 

 

Ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес мамандығы 

бойынша кәсіби қызметке дайын 

Готов к профессиональной деятельности по специальности 

в соответствии с научными и профессиональными 

интересами. 
 It is ready to professional activity in the specialty according to 
scientific and professional interests 
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consulting on legal issues, legal expertise of 

documents; correctly and fully reflect the results of 

professional activities. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  
Результат обучения (единицы ОПК)  Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) 

ЖКҚ А Қазақстан Республикасының 

заңнамасын сақтау; кәсіби міндеттерін адал 

орындау; заңгердің этикасын сақтау; қоғамның 

құқықтық қауымдастыққа деген сенімділігін 

қолдау және нығайту; ауызша және жазбаша 

сөйлеуді дәлелді және анық айту қабілеті. 

Байланыс тәсілдері мен көзқарастарды 

үйлестіруді, аналитикалық құжаттаманы 

жобалау және ұсынуды, АКТ пайдалануды, 

әртүрлі кәсіптік қызмет салаларында, ғылыми 

және тәжірибелік жұмыстарда цифрландыру 

өнімдерін қолдануды білу; 

қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби 

тақырыптар бойынша сөйлеу дағдылары. 

ОПК
А
 Умение соблюдать законодательство 

Республики Казахстан; добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности; 

соблюдать этику юриста; сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу; 

логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Знать о способах коммуникации и согласовании 

точек зрения, оформлении и презентации 

аналитической документации, использовать 

ИКТ, продукты цифровизации в различных 

областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе; выступать на 

профессиональные темы на казахском, русском 

и иностранном языках. 

DICА Ability to observe the legislation of the 

Republic of Kazakhstan; conscientiously fulfill 

professional duties; observe the ethics of a lawyer; 

to maintain and strengthen public confidence in the 

legal community; it is logically correct, to argue 

and clearly construct oral and written speech. 
To know about ways of communication and 

coordination of points of view, design and 

А
ОПК1

  

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- own (initiative) entrepreneurial activity; 

ҚР экологиялық құқығы 

Экологическое право РК 

Ecological law of the RK* 

 

Қазақстан Республикасының 

жер құқығы 

Земельное право РК 

Land law of RK* 

 

ҚР энергетикалық құқығы 

Энергетическое право РК 

Energy Law of the Republic of Kazakhstan 

 

ЕЭО елдерінің аграрлық құқығы 

Аграрное право стран ЕАЭС 

Agrarian right of the EEMA 

А
ОПК2

  

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 
- own (initiative) entrepreneurial activity; 

ҚР салық құқығы 

Налоговое право РК 

Tax law of the RK 

 

ҚР банктік құқығы 

Банковское право РК 

Banking Law of the RK 

 

Қазақстан Республикасының бюджет құқығы 

Бюджетное право Республики Казахстан 

Budget Law of the RK 

 

Сақтандыру қызметін құқықтық реттеу 

Правовое регулирование страховой деятельности 

Legal regulation of insurance activity 

 

А
ОПК3

  

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- жеке (бастамалық) кәсіпкерлік қызмет; 

ҚР  еңбек  құқығы 

Трудовое право РК 

Labor law of Republic of Kazakhstan 

 

Жекелеген санат қызметкерлердің еңбегін құқықтық реттеу 
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presentation of analytical documentation, use ICT, 

digitalization products in various fields of 

professional activity, scientific and practical work; 

to speak on professional topics in Kazakh, Russian 

and foreign languages. 

 
 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- собственная (инициативная) предпринимательская 

деятельность; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- own (initiative) entrepreneurial activity; 

Правовое регулирование труда отдельных категорий работников 

Legal regulations of labor law 

 

Еңбек қызметінің құқықтық негіздері 

Правовые основы трудовой деятельности 

Legal fundamentals of Labour activity 

А
ОПК4

  

- жария деңгейде сөйлеу дағдысы; 

- қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби тақырыптар 

бойынша кеңес беру дағдылары; 

- навыки публичного выступления;  

- навыки консультирования на профессиональные темы на 

казахском, русском и иностранном языках; 

- skills of public speaking; 

- skills of consulting on professional topics in Kazakh, Russian 

and foreign languages; 

Салауатты өмір сүру салтын ұстануға, салауатты өмір сүру 

салтытуралы әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға 

қабілетті. Способен следовать социально-значимым 

представлениям оздоровом образе жизни, придерживаться 

здорового образа жизни. It is capable to follow socially 

important ideas of a healthy lifestyle, toadhere to a healthy 

lifestyle. 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

 

Кәсіби  қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional  Kazakh  (Russian) language 

 

Дене шынықтыру / Физическая культура  

/Physical Culture (1,2,3,4) 

 

 

А
ОПК5 

- сотта және өзге да құқық қорғау органдарында өкілдік 

ету; 

- азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

бойынша заңи кеңес беру; 

- құқықтық құжаттарды дайындауда дағдыларды меңгеру; 

- заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- қоғамдық тәртіпті қорғау; құқық бұзушылықтардың 

алдын алу, жолын кесу, оларлды анықтау және тергеу; 

- представительство в суде и иных правоохранительных 

органах; 

- консультирование по вопросам защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

Даулы жағдайларды және қақтығыстарды шешу  

криминалистикалық құралдары 

Криминалистические средства разрешения конфликтов и  

конфликтных ситуаций 

Criminalistics means of conflict resolution and conflict situations 

 

Қазақстан Республикасы қылмыстық -атқару құқығы 

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 

Criminal executory law of the Republic of Kazakhstan 

 

Қылмыстық-процессуалдық құжаттарды құрастыру бойынша практикум 

Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов 

The Workshop on drafting criminal procedure documents 

 

Жедел - іздестіру қызметі 

Оперативно-розыскная деятельность 

Operational-search activity 
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личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- representation in court and other law enforcement bodies; 

- advising on the protection of the rights of citizens and legal 

entities; 

- possession of skills in the preparation of legal documents; 

- ensuring the rule of law, security of the individual, society 

and the state; 

Универсальные компетенции (УК)  
Результаты обучения (единицы УК)  Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) 

ӘҚА 

Құқықтанудың бірегей және маңызды орнын 

білу және түсіну; құқықтық мәселелер бойынша 

пікірталас жүргізіп, өз ұстанымдарын сауатты 

деңгейде қорғау; болашақ кәсіби қызметінің 

әлеуметтік маңызды мақсаттарын айқындау 

және қалыптастыру, сонымен қатар ақпаратты 

талдаудағы субъективтілікті азайту. 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен 

мәдениетін білу; әлемнің басқа халықтарының 

дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты болу 

туралы білу. 

УК
А
 Знать и понимать уникальное и значимое 

место юриспруденции; грамотно вести  

дискуссию и  аргументированно отстаивать 

собственные позиции по вопросам права; 

определять и формулировать социально-

значимые цели своей будущей 

профессиональной деятельности и 

минимизировать субъективизм при анализе 

информации. 

Иметь представление о традициях и культуре 

народов Казахстана; быть толерантным к 

традициям, культуре других народов мира. 

CCАTo know and understand the unique and 

significant place of jurisprudence; competently 

conduct discussion and reasonably defend one's 

own positions on issues of law; define and 

formulate socially significant goals of their future 

professional activity and minimize subjectivity in 

analyzing information. 

Have an idea of the traditions and culture of the 

А
УК1

  

- тарих, құқық және экономика туралы философиялық, 

тарихи және құқықтық ойлаудың негіздері; 

- қоғамдық мінез-құлық және әлеуметтік белсенділік 

мәдениеті; 

- владеть основами философского, исторического и 

правового мышления об истории, праве и экономике; 

- культура общественного поведения и социальной 

активности; 

- possess the basics of philosophical, historical and legal 

thinking about history, law and economics; 

- culture of social behavior and social activity; 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Экономикалық  білімдер  тарихы 

История экономических учений 

History of economic doctrines 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение бизнеса 

Legal support of  business 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізі (ағылшын тілінде) (гр.С) 

Основы антикоррупционной культуры (на английском языке) (группа С) 

Fundamentals of anti-corruption culture (in English) (group C) 

 

Жастар саясаты: мемлекеттік-құқықтық аспект (С тобы) 
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peoples of Kazakhstan; be tolerant of the traditions, 

culture of other peoples of the world. 

Молодежная политика: государственно-правовой аспект  (группа С) 

Youth policy: state-legal aspect (group C) 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық мәдениет(С тобы) 

Правовая культура и обновление общественного сознания 

Legal culture and renewal of public consciousness(group C) 

 

Терроризм және экстремизммен күрестің мәселелері (С тобы) 

Проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом (Группа С) 

Problems of struggle against terrorism and extremism(group C) 

 

Еуразияшылдық: теориясы мен практикасы 

Евразийство: теория и практика  

Eurasianism: TheoryandPractice 

 

Дінтану 

Религиоведение 

Religiousstudies 

 

Этникалық толеранттылық негіздері                                                                 

Основы этнической толерантности 

Fundamentals of ethnictoleranc 

А
УК2

  

- жаңа жағдайға бейімделу мүмкіндігі; 

- тұлғааралық қарым-қатынас; 

- саяси ойлаудың негіздері; 

- қоғамдық мінез-құлық және әлеуметтік белсенділік 

мәдениеті; 

- жеке өсуге ұмтылу; 

- умение адаптироваться к новой ситуации;  

- межличностные коммуникации; 

- владение основами политического мышления; 

- культура общественного поведения и активности; 

- стремление к личностному росту; 

- the ability to adapt to a new situation; 

- interpersonal communication; 

- possession of the basics of political thinking; 

- culture of social behavior and social activity; 

- the desire for personal growth; 

Өнеркәсіп бойынша сандық технологиялар 

Цифровые технологии  по отраслям применения 

Digital technologies by industry 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychologyofmanagement 

 

Көшбасшылық 

Лидерство 

Liderships 

 

Саясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

А
УК3

  

- жаңа жағдайға бейімделу мүмкіндігі; 

- тұлғааралық қарым-қатынас; 

- қоғамдық мінез-құлық және әлеуметтік белсенділік 

мәдениеті; 

               Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 
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- жеке өсуге ұмтылу; 

- умение адаптироваться к новой ситуации;  

- межличностные коммуникации; 

- культура общественного поведения и активности; 

- стремление к личностному росту; 

- the ability to adapt to a new situation; 

- interpersonal communication; 

- culture of social behavior and social activity; 

- the desire for personal growth; 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

А
УК4 

- серіктестік қарым-қатынас қалыптастыру мүмкіндігі; 

- толерантты мінез-құлықтың белгіленуін, отандық 

нәсілшілдікке, ксенофобияға, экстремизмге және оған 

қарсы әрекет етуге жол бермеу; 

- умение выстраивать партнерские отношения;  

- понимать установки толерантного поведения, 

профилактики бытового расизма, ксенофобии, 

экстремизма и противодействия им; 

- the ability to build partnerships; 

- understand the setting of tolerant behavior, the prevention of 

domestic racism, xenophobia, extremism and counteraction to 

it; 

Дінтану 

Религиоведение 

Religiousstudies 

 

Кедейшілік және байлық социологиясы 

Социология бедности и богатства 

Sociology of poverty and wealth 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and busi ness rhetoric 

 


